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INTRODUÇÃO
A partir da necessidade de transmitir as ideias de Marcelo Déda como 

um de seus legados, imaginamos uma repaginação da coleção dos 

produtos disponíveis no IMD.  Através de uma análise, percebeu-se 

que estes - apesar de bem pautados em sua assinatura e marca 

inconfundível, ainda não possuem determinado potencial 

comercial, uma vez que destinam-se praticamente àqueles 

que já conhecem sua história: um público já formado e 

bem fundamentado em seus ideais, discursos e filosofia. 



No entanto, é necessário, mais que atingir, CRIAR um novo 

público: os que não conhecem a obra de Marcelo Déda a 

fundo, mas interessam-se por sua maneira de pensar e interpretar 

a política, a vida e a democracia como um todo. É preciso apresentar 

a figura pública, o pensador, o poeta, o cidadão e o homem.



Como base, foram utilizados alguns personagens históricos que 

conseguiram alcançar este objetivo: através de suas imagens, de 

suas frases e figuras, um público mais amplo e conectado teve 

contato com suas obras.



Neste caso, buscou-se uma abordagem estética mais 

leve e moderna, afinal, para atingir novos públicos, é 

preciso “falar” com eles. Além disso, a atmosfera liga-

se diretamente a características de Marcelo Déda: alegre, 

contemporâneo e cheio de vida.   Seus discursos foram o 

combustível para a coleção. É importante frisar que foram 

adaptados para cada produto, sem perder sua identidade principal.   
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CONCLUSÃO
Seguindo esta coleção, acreditamos que será apenas o início de 

várias - uma vez que existe um vasto material a ser trabalhado.  As 

coleções podem variar entre frases de discursos, a imagem do 

próprio Marcelo Déda em ilustrações e manifestações artísticas 

modernas, que podem, inclusive, conectar uma nova geração 

de artistas e designers locais. 


